Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за
нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 76 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.)
Обн. - ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.
Издадена от министъра на образованието и науката
§ 1. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 6 думите „през учебната година" се заличават.
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 6 се изплаща един път годишно
при условията и по реда на раздел V."
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея след думите „и се изплаща" се добавя „на
педагогическите специалисти".
§ 2. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 11 на ред 3.6 в колона „Длъжност" след
думите „гражданско образование" се поставя запетая и се добавя „профилиращ учебен
предмет предприемачество в профил „Предприемачески".
§ 3. Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1
Минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите
специалисти
Минимална основна работна
Група
Длъжности
заплата от 01.01.2020 г.
директор
1334 лв.
Педагогически
специалисти с
функции по
управлението заместник-директор
1246 лв.
на
институциите
учител, възпитател, логопед, психолог,
1085 лв.
педагогически съветник, корепетитор,
хореограф, треньор по вид спорт,
Педагогически рехабилитатор на слуха и говора,
специалисти ръководител на направление ИКТ
старши учител, старши възпитател
1120 лв.
главен учител, главен възпитател
1176 лв.
"
§ 4. Наредбата е съгласувана с министъра на труда и социалната политика и с
министъра на финансите и влиза в сила от 1.01.2020 г. с изключение на § 2, който
влиза в сила от 15.09.2020 г.
Министър: Красимир Вълчев

